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MOBILISASI DAN MOBILITAS SASTRAWAN ASANO AKIRA DI MASA 
PENDUDUKAN JEPANG1I8

MOBILIZATION AND MOBILITY OF JAPANESE WRITER 
ASANO AKIRA DURING JAVA OCCUPATION 

Syahrur Marta Dwisusilo 
Universitas Airlangga 

syahrur-m-d-sgfib.unair.ac.id 

Abstract 

During the Asia Pacific war„4sano Akira published several print matter to support 
collaboration between local Indonesian people and Japanese. Asano Akira Asano Akira
writing on the image of native Indonesian was also constructed based on the concept 
brotherhood, which was usuall.v applied on the" Great Asia" discourses.The similarity of 
Asian identity laid the base for arguments to depict the relationship between Japanese and 
Indonesian. This paper observes the Asano Akira propaganda activities and triting about 
Indonesia during Japanese occupation. 

Keywords: Propaganda. Japan. Milita,y, Great Asia, Discourse 

1. Pendahuluan 

Karya-karya sastrawan Jepang yang muncul antara tahun 1930-1945, terutama 

di daerah pendudukan Hindia Belanda (Indonesia) tidak banyak disinggung baik 

dalam khasanah sastra Jepang maupun Indonesia sekarang ini. Setelah meletusnya 

Perang Jepang-China, dunia sastra Jepang sendiri banyak diwamai oleh tekanan 

pemerintah baik berupa pembredeilan media dan penangkapan para sastrawan 

Jepang yang dianggap berseberangan dengan kebijakan perang pemerintah Jepang 

saat itu. Puncaknya adalah meninggalnya sastrawan kiri Kobayashi Takiji (1903-

I 933) di penjara akibat penyiksaan yang dilakukan oleh pihak 

berwajib.Pemasungan kreatifitas sastrawan ini menyebabkan pada masa itu tidak 

banyak karya sastra yang dianggap bemilai, dan banyak karya yang lahir hanya 

ditujukan untuk kepentingan politik Perang Jepang. Hampir tidak ada resistensi 

yang kuat dari sastrawan Jepang terhadap kebijakaan tersebut, yang diindikasikan 

dari tidak banyaknya sastrawan Jepang yang menunjukkan sikap anti-perang 

118 Disampaikan dalam Seminar Hubungan Indonesia-Jepang di Universitas Airlangga, Agustus 
2018 
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dengan mengungsi ke luar negeri atau mencari suaka politik di luar negeri seperti 

yang terjadi pada sastrawan di Eropa (Keenc, 1984:209-210). 

Puncak kebijakaan pemerintah untuk memobilisasi kekuatan sastra adalah 

pengiriman para sastrawan Jepang ke garis depan medan peperangan, yang 

kemudian dikenal dengan istilah - Pasukan Pena" (Pen Butai). - Pasukan Pena" 

yang dikirim ke wilayah pendudukan, awalnya ada sejak meletusnya Perang 

China-Jepang pada sekitar ada bulan Agustus 1937 sampai tahun1938. Pada saat 

itu, para penerbit dan surat kabar mengirimkan wartawan khusus ke lini depan 

medan peperangan untuk m' enyampaikan kondisi perang. Keberangkatan warga 

sipil ke medan peperangan ini bersifat sukarela dan tidak terkait dengan pemeritah 

saat itu. Akan tetapi, ide ini kemudian menjadi kebijakan wajib militer, bersamaan 

dengan meletusnya Perang Pasifik pada tahun 1942 (Kamiya, 1984:4). 

Kebijakaan wajib militer ini didorong oleh undang-undang mobilisasi umum 

untuk kemenangan yang ditujukan untuk warga negara Jepang tanpa kecuali. 

(Kimura, 2004). 

Karya-karya pada sastrawan yang diciptakan di wilayah pendudukan Jcpang 

dapat dibagi dalam 4 kategori, antara lain: Pertama, karya dari mereka yang 

mempercayai konsep "Asia Raya", dan karya yang ditulis hanya berisi sisi baik 

dari pemerintahan militer pada saat itu. Kedua, karya dari mereka yang 

mempercayai konsep "Asia Raya", akan tetapi mengkonfirmasikannya dengan 

kondisi di daerah pendudukan. Ketiga, karya dari mereka yang percaya pada 

pengamatan diri sendiri, dan menuliskan berdasarkan pengamatan yang 

menyentuh hati. Keempat, karya dari mereka yang mengkonfirmasikan kembali 

setereotip bangsa Jepang terhadap masyarakat di daerah pendudukan, dan secara 

aktif menjalin hubungan dengan penduduk lokal (Kamiya, 1984:17-18). 

Pada awalnya ide dan konsep "Asia Raya" ini diberlakukan untuk negara-

negara pendudukan di Asia Timur, seperti China dan Korea yang memiliki 

kemiripan budaya, warna kulit dan kepercayaan. Dalam kasus Indonesia, yang 

memiliki jarak budaya dengan negara-negara tersebut, perluasan ide Asia Raya 

yang dilakukan oleh para sastrawan di wilayah Indonesia tentu saja mengalami 

kesulitan dan penyesuaian. Bahkan Takeda Rintaro, sastrawan yang paling lama 
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bertugas di Indonesia, dalam catatannya beberapa saat setelah mendarat di 

Indonesia mengeluhkan betapa sulitnya untuk menghapuskan budaya barat ala 

Belanda yang mendarah daging di masyarakat perkotaan Jawa ketika itu (Syahrur, 

2017) Terkait hubungan antara penduduk lokal Indonesia dengan Jepang pada saat 

itu, Keene juga menyebutkan bahwa ada masa-masa dimana sastrawan Indonesia 

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Jepang dan mendukung 

propaganda Perang Pasifik. Hal ini didasarkan pada puisi karya Chairil Anwar 

pada saat itu yang dipersembahkan bagi Sersan Yamato yang tewas dalam 

pertempuran di Pulau Attu, lepas pantai Alaska pada tahun 1943 (Keene, 

2002:15). H.B. Jassin juga pernah menyebutkan bahwa meskipun propaganda 

militer Jepang banyak mewarnai karya sastra Indonesia saat itu, Interaksi antara 

Jepang dan sastrawan Indonesia juga "menyatukan energi bangsa yang 

bermanfaat baik di masa yang lalu maupun di masa-masa yang akan 

datang"(Jassin, 1975). 

Asano Akira sebagai salah satu Penulis Jepang yang berperan aktif dalam 

upaya kolaborasi antara sastrawan Jepang dan penduduk lokal Jawa. Salah satu 

ide kebudayaan yang diangkat, seperti yang sudah banyak diketahui digunakan 

sebagai salah satu slogan saat itu adalah ide Asia Raya. Penelitian ini akan 

mengung,kap perjalanan dan aktivitas dari Asano Akira di Jawa pada masa perang 

dalam menyebarkan ide-ide tentang Asia Raya. Dari karya-karya yang dilahirkan 

selama tugas militernya di Jawa, terlihat Asano lebih banyak menghabisakan 

waktunya dengan menulis di surat kabar bentukan militer Jepang seperti Unabara, 

Djawa Shinboen dan Koran Asia Raya. Dari karya-karyanya diatas dapat dilacak 

perjalanan dan pemikiran Asano Akira selama masa Perang Pasifik dan 

Pendudukan Jepang di Indonesia. 

Dari pencarian ini didapat tulisan Asano yang muncul beberapa kali dalam 

koran militer Jepang tersebut antara lain adalah "San A Undou no Tenkai " 

(Perkembangan Gerakan 3A) di koran Unabara edisi 22 ,3 April 1942, "Genzai 

no Jitai" (Situasi Saat Ini) diterbitkan di koran Unabara edisi 27 pada tanggal 10 

April 1942, "Umi no Daidou" (Jalan Lautan) diterbitkan di koran Unabara edisi 

39 pada tanggal 24 April 1942, "Ga Uta" (Sebuah lagu) diterbitkan di koran 
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Unabara edisi 43 pada tanggal 14 Mei 1942, "Ajia ha Hitotsu nari " (Asia adalah 

satu) diterbitkan di koran Unabara edisi 55 tanggal 14 Mei 1942 dan edisi 56 

tanggal 15 Mei 1942, "Rokka Kubi" (Enam tangkai bunga) diterbitkan di koran 

Unabara edisi 100 tanggal 5 Juni 1942, dan "Kake Shin Ajia Bunka" 

(Membangun budaya baru di Asia) diterbitkan di Djawa Shinboen pada tanggal 6 

Januari 1943. 

2. Mobilitas Asano di Jawa 

Asano Akira lahir di Kota Otsu Prefektur Shiga pada tahun 1901 dan 

meninggal pada tahun 1990. Pada saat meletusnya Perang Pasifik pada tahun 

1941 yang ditandai dengan penyerangan Pangkalan Militer Amerika Serikat di 

Pearl Harbour, Asano Akira telah berusia 40 tahun dan dikenal luas sebagai 

sastrawan. Perang Asia Pasifik memunculkan gerakan mobilisasi nasional yang 

massif di Jepang sebagai upaya untuk memenangkan perang. Asano Akira sendiri 

mengikuti mobilisasi dan ditempatkan sebagai anggota pasukan propaganda 

Angkatan Darat ke-16 untuk ditugaskan di pulau Jawa. Masa wajib militer dari 

Asano Akira sangat singkat di Indonesia yaitu hanya sekitar 9 bulan. Sebelum 

ditugaskan ke Indonesia, Asano Akira termasuk sastrawan Jepang yang 

mengambil peran penting dalam mobilisasi melalui wacana Kokumin Bunkaron 

(Sastra Kerakyatan) yang mendorong keterlibatan kontribusi sastrawan pada 

Negara. 

Pasukan Asano Akira mendarat pertama kali di pelabuhan Merak, Selat 

Banten pada tanggal 1 Maret 1942 dibawah dipimpin oleh Jenderal Hitoshi 

Imamura melalui pertempuran laut yang singkat dengan Belanda. Berbeda dengan 

beberapa rekan sastrawan lainnya, seperti Takeda Rintaro, yang sempat tenggelam 

karena kapal yang ditumpanginya terkena torpedo Belanda, Asano tidak pernah 

mengalami kejadian yang kritis pada saat pendaratan. Setelah pendaratan tersebut, 

Asano Akira beserta rombongan pasukan propaganda lainnya bergerak menuju 

Serang, Banten, dan benrialam di desa Raksauran, Banten pada tanggal 3 Maret 

1942. Kejadian ini dituliskannya dalam catatan kilas baliknya di tahun 1944. 
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ffi ffl-c- j10) ,-rd * k) (7) , 

1944:31) 
Sekitar pagi hari pada tanggal 3 Maret, kami mendapat kamp penginapan 
pertama di Rakusauran. Hari ini kita akan memasuki kota Serang yang 
merupakan pusat provinsi Banten (Asano, 1944:31) 

' 7\-• 1i1 cOJj.. 
o L, (&ffif, 1944:37) 

Keesokan harinya pada hari keenam, pasukan utama kelompok propaganda 
kami pergi menuju Serang dipimpin oleh komandan kami (Asano, 1944:37) 

Setelah menginap selama satu malam di kamp, mereka melanjutkan 

perjalanan menuju Serang dan tiba di Batavia pada keesokan harinya pada hari ke-

tujuh setelah pendaratan pertama di Merak. 

ffi c, 4.1 1J:71 11/ (/) fr-
1944:37) 

Ketika kami memasuki Batavia pada hari ketujuh, kami sama sekali tidak 
dapat melihat Ooya dan kelompoknya. Mereka menaiki mobil dari Bogor 
dan tiba di Batavia pada keesokan harinya (Asano, 1944:37) 

t!ffiit=f*CF:T..) , 0)7-4g 
1 - g] H (6<lf, 1944:65) 

Saya memasuki kota Bandung dengan Shimizu (pasukan propaganda), 
Ooki, Abe, selama lima hari dan sudah lewat jam 10 pagi tanggal 14 Maret 
ketika tiba disana (Asano, 1944:65) 

Seperti yang tertulis diatas, pada tanggal 14 Marct. bersama-sama ahli 

propaganda Jepang Shimizu dan Jenderal Hitoshi Imamura pergi menuju Bandung 

untuk menghadiri pertemuan serah terima kekuasaan dengan Jederal Ter Poorten 

dari Belanda. Namun, Asano dan bcberapa anggota pasukan propaganda tidak ikut 

ke Kalijati, melainkan membantu persiapan pcnerbitan surat kabar yang scdang 

dipersiapkan rekan sesame budayawan, Tomizawa di kota Bandung. Aktivitas 

para sastrawan Jepang ini dalam mendukung gerakan miIiter Jepang ini terkesan 

terburu-buru dan mencangkup aktivitas yang beragam sebagaimana terlihat dari 

catatannya berikut: 

I - Fi All& — Arn 
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)71111, 
0)±., (ffirf, 1944:66) 
Saya tinggal di Bandung dari tanggal 14 sampai 20, sekitar seminggu 
sebelum dan sesudahnya saya menemui Tomizawa namun, dia dan kawan 
kawannya sangat sibuk. Pekerjaan mereka sangat banyak, seperti melakukan 
siaran, surat kabar, konseling personel dan banyak lagi. Selain itu, berbagai 
hal juga telah terjadi (Asano, 1944:66) 

Salah satu hasil dari aktivitas Asano di Bandung adalah lahimya surat kabar 

berbahasa Melayu "Asia Raja". Penerbitan "Asia Raya" dibantu juga oleh 2 

sastrawan Jepang lainnya yaitu, Abe Tomoji dan Penyair dari kota Hiroshima, 

Ooki Atsuo. Menurut Asano, gagasan kemunculan surat kabar ini adalah berasal 

dari orang Indonesia bernama Alatas yang pada waktu mereka tinggal bersama 

untuk sementara di rumali Tomizawa yang saat itun dimintai pendapat Asano 

dalam rapat yang dihadiri 2 anggota pasukan propaganda yang lain yaitu Nakatani 

dan Tomizawa. 

L 
-(MMWMgL<PIJWCI, \--3-Z- Jaffl,R(ngYldg51, \,5-.:: 

(NW,1944:66) 
Setelah kembali dari tempat Sukarjo, saya tinggal di rumah Tomizawa. 
Lebih tepatnya ada 4 orang yang tinggal bersama disana yaitu, saya, 
Nakatani, Alatas dan Tomizawa. Setelah itu, muncul perbincangan 
mengenai surat kabar. Alatas bertanya kepada saya, "Menurutmu, 
bagaimana kalau kita membuat surat kabar berbahasa melayu yang 
baru?".Saya langsung menjawab,"Saya setuju dengan ide itu". (Asano, 
1944:66). 

Asano selain mengatakan bahwa berdirinya Surat kabar Asia Raja pada 

tanggal 29 April 1942 ini banyak di dukung oleh dari tokoh-tokoh Indonesia, juga 

memberikan kesan bahwa surat kabar ini membawa membawa wama lokal 

budaya Indonesia dan aspirasi Indonesia seperti yang ditulisnya berikut ini: 

btLbti3O) L 

(ffif,1944:68) 
"Asia Raya" milik kami nama yang dipilih sebagai nama surat kabar baru 
berbahasa Melayu-- akhimya diterbitkan pada tanggal 29 April (Asano, 
1944:68) 

318 



Proceeding of International Symposium on Japanese Studies 
Universitas Airlangga-Surabaya, September 14-15, 2018 

Utc-_tJG•i, 
('&W,1944:67) 

Hampir setiap hari kami saling bertukar pendapat dengan tuan Sukarjo 
melalui tuan Ichiki dan Nakatani (Asano, 1944:67) 

Akan tetapi kesaksian Asano ini perlu diverikasi lebih lanjut, karena peneliti 

melihat Asano juga bertendensi pada sebuah tujuan untuk menunjukkan bahwa 

keberadaan militer Jepang di Indonesia di dukung oleh masyarakat setempat. 

Selain itu hal ini strategi untuk merangkul masyarakat Indonesia agar mau bekerja 

sama dengan Jepang terlihat dalam statemennya, sebagaimana berikut. 

fi4U) *fitPd't 

hit 5 
k9) 1 ,y 7 
L H .-45:11111 (7) / - 7)N6W, sy ffi

fEbtLf,, (&Yf,1944:66) 
Keadaan pada saat itu tentu saja mendesak kebutuhan untuk meluncurkan 
surat kabar berbahasa lokal. Itulah sebabnya, ketika penerbitan surat kabar 
semakin ditingkatkan, jumlah reporter semakin meningkat, sehingga 
penerbitan koran dengan staf Jepang sangat dirasa penting untuk 
dilakukan. Selanjutnya, jika ada staf yang terdiri dari anggota pihak Jepang 
dan pihak Indonesia, maka hal itu benar-benar ideal (Asano,1944:66 ) 

\ 5 
Oleh karena itu, kerja sama untuk meluncurkan surat kabar berbahasa 
Melayu yang baru pun akhirnya menjadi langkah yang harus 
ditentukan(Asano,1944: 67) 

Asano Akira juga cukup banyak terlibat dalam berbagai kegiatan propaganda 

Jepang lainnya, seperti penulisan lirik lagu penyemangat bagi tentara Jepang 

maupun Indonesia. Saat itu, Asano lah yang mengusulkan judul lagu itu. Dimana 

judul itu diambilnya dari salah satu bait yang ada di dalam syair lagu: 

Eri\k-&J 11/NOE) - (tt,rnNt.P. f./, _ 
.tZ L 74,413I o „ --C CO

Aku berpikir bagaimana kalau lagu ini diberi judul "Yaeso"? bukankah itu 
bagus?. Kemudian semua setuju dan akhirnya diputuskan bahwa judul lagu 
ini adalah "Yaeso" (Asano, 1944:51) 
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Selain kegiatan jurnalistik dan penerbitan, Asano dan redaksi Asia Raya juga 

terlibat secara aktif dalam persiapan "Sekolah Tjahaja". "Sekolah Tjahaja-

adalah sekolah untuk orang Indonesia pertama dengan sistem pendidikan Jepang 

yang berpusat pada nilai-nilai Kekaisan Jepang Sekolah ini beroperasi bertepatan 

dengan peringatan ulang tahun Kaisar pertama di Jawa pada tanggal 29 April 

1942 dan merupakan alat propaganda melalui pendidikan. 

(r41[45) gui 
-C 

-Wffrior)rk.'l 
irzffi'f-U ¥11p. L, ffi

(ffilf, 1944:40) 
Namun, "Sekolah Tjahaja" telah mempersiapkannya sejak awal bulan April. 
Dan, sebelum tanggal 29 April, sudah memulai upacara pembukaan. Oleh 
karena itu, pada hari ulang tahun kaisar, semua siswa berkumpul di 
"Sekolah Tjahaja", mereka menyanyikan "Kimigayo". Namun, yang sangat 
saya ingat adalah, "Sekolah Tjahaja" telah melakukan upacara 
pembukaannya(Asano, 1944:40) 

Selama penugasannya di Batavia (Jakarta), Asano sempat mengalami sakit 

yang membuatnya hampir-hampir tidak dapat pergi kemanapun dan hanya dapat 

berbaring dirumah . Kemudian oleh Sukarjo yang khawatir akan keadaannya, dia 

dikenalkan kepada seorang dokter yang menyarankannya untuk beristirahat 

sejenak di tempat yang sejuk hingga kondisi tubuhnya kembali pulih. Setelah 

beristirahat sclama beberapa hari di Sukabumi, pada tanggal 30 Juni Asano 

kembali menuju Bandung 

V.Jt OE) L ( kt,-* r,+; UC 2t../ 

t:c9 

1HC \i 7 -7
1 75, L, fi,o) 

f)ijf 75, U - 7=0

-7c0) 
/1/ (1) L A-C', 141‹:' W-1091 

AfJP:fIK- Z)r, f/J1 
L ?,,*) 

off ftl M7) `-f t.) tffi -C < 
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s';75 
< t, < )/f•'1*-

t %_3 H 
c, (ffif, 1944:73) 

Sejak pertengahan bulan Mei, kondisi tubuh saya tidak baik dan selama di 
Madiun, saya hanya bisa berbaring dan bangkit sesekali saja. Sukarjo 
sering datang menengok saya, kadang kami berbincang di sofa. Seperti itu 
saja saya sudah merasa sehat dan bahagia. Namun keadaan saya tidak 
kunjung membaik. Sukarjo yang khawatir akhimya memutuskan untuk 
memanggil seorang dokter ke rumah saya. Dia adalah dokter dari Jakarta 
yang juga seorang kepala rumah sakit disana. Kemudian dia menyarankan 
agar saya pergi ke tempat yang sejuk. Kolonel Machida dan dokter Hoshino 
dari kemiliteran, awalnya sempat ragu ragu namun, pada akhirnya saya 
memutuskan untuk pergi ke Sukabumi dan menuju sebuah hotel yang ada di 
Selabintana. Pada tanggal 10 Juni saya datang dari Jakarta dan menginap 
semalam di Sukabumi, kcmudian tiba di dacrah Sclabintana keesokan 
harinya. (Asano, 1994: 73) 

Jika dirunut menurut tanggal dan tempat secara kronologis, rincian perjalanan 

Asano Akira dapat digambarkan sebagai berikut: 

Keterangan : 
1 Maret 1942 

3 Maret 1942 

6 Maret 1942 

7 Maret 1942 

14-20 Maret 1942 
29 April 1942 

Awal Mei 1942 

: Mendarat di Teluk Banten 

: Menuju Serang 

: Bersama anggota Sendenbu lainnya menuju Batavia 

: Mcmasuki Batavia 

: Menetap di Bandung untuk Persiapan surat kabar Asia Raya 
: Meliput sekolah Cahaya di Batavia 

: Pergi ke Balai Pustaka di Jakarta 
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Mei 1942 

Pertengahan Mei 

10 Juni 
I 1 Juni 1942 

Oktober 1942 

: Bertemu Bustami di Madiun 

: Mulai sakit-sakitan 

: Meninggalkan Jalcarta menuju Sukabumi 
: mulai Pemulihan diri di Selabintana, Sukabumi 

: Kembali ke Jepang 

3. Impresi dan Pandangan Ideologi 

Dalam aktivitas propagandanya di bidang Pendidikan dan Sastra, Asano 

Akira pernah membuat sebuah buku pelajaran bahasa Jepang yang akan 

digunakan di sekolah-sekolah berkiblat Jepang yang ada di Indonesia. 

0)   'fisri —C -0 

L (75.)  --\"*zWri- tc: t-3 \ 

0 1.1 &') ;1N W=1 0)Ailf11 —C' ) 
\ —Cg- (9 fi,tf ,g) 

YAM- —C. (T)W1Vi 
L ffi,

ffi 4k‘ts I 1 *t1-5 L —C 
1944:129) 

Pada tanggal 24 April saat peringatan ulang tahun kaisar, tim propaganda 
meluncurkan dua kegiatan penting. Yang pertama adalah Sekolah cahaya 
yang diurus oleh Shimizu (pasukan propaganda) serta Akasuka dan yang 
satu lagi adalah surat kabar melayu yang digagas oleh Tomizawa. 
Sementara itu, saya juga bekerja dalam usaha penyusunan buku bahasa 
jepang. Meskipun sebenarnya ini adalah tugas wajib, namun saya 
memutuskan untuk bertanggung jawab dalam menyusun buku ini (Asano, 
1944:129) 

Buku yang disusun oleh Asano Akira ini berjudul Nippon no Hon yang 

didalamnya juga berisi kumpulan puisi dari penyair. Puisi yang dipilih pun juga 

dipilih dengan hati-hati oleh Asano karena, Indonesia bukanlah negara 4 musim, 

sehingga dia hanya memilih puisi puisi yang menggambarkan tentang musim 

panas dan puisi tentang pemandangan saja. Dari sini bisa kita lihat bahwa model 

kegiatan propaganda di bidang sastra dan pendidikan yang di lakukan oleh Asano 

tidak menganut faham "Japanisasi " dengan penyatuan seluruh aspek kehidupan 

dengan Jepang, akan tetapi menyesuaikan dengan kondisi alam lokal Indonesia 

dengan mempersepsikan alam Indonesia dekat dengan alam Jepang. 

Sejak pendaratan pertama kalinya di Jawa, Asano berpendapat bahwa 

Indonesia sangat panas, bahkan hanya berjalan sepuluh langkah pun sudah 
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berkeringat. Kemudian, hal pertama mengenai masyarakat Indonesia yang 

pertama kali dia ingat adalah, semua menyambut kedatangan mereka dengan 

penuh sukacita. Dapat dilihat dari meriahnya sambutan masyarakat yang 

menyerukan nama Jepang dan menyebut mereka sebagai Saudara'. Meskipun 

pada awalnya dia merasa risih dengan sebutan Saudara dan banyaknya anak-

anak yang berlari mengikuti mereka, Asano sadar bahwa hal tersebut hanyalah 

luapan perasaan sukacita setelah lebih dari 300 tahun berada dibawah kekuasaan 

Belanda. 

J
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(&W-f, 1944: 108-

109) 
Pada awalnya, ketika anak-anak mengatakan "Saudara", kami benar benar 
merasa terjebak. Dikelilingi anak anak dengan hidung yang kotor sambil 
berkata, "'saudara', saudara , suasananya menjadi berisik. Ada sedikit 
perasaan tidak nyaman yang muncul. Apalagi ketika mereka berkata, "Kasih 
uang", hal itu pasti membuat seseorang kesal. Namun tentu saja, rasa sayang 
itu masih meluap. Menjadi saudara itu bagus, namun rasanya ada perasaan 
seperti melihat saudara yang malang. Sama seperti perasaan anak-anak yang 
dimarahi ketika merokok. Itu sebabnya, anak-anak tidak merasa sakit hati. 
Berbeda dengan orang Belanda yang memperlakukan jongos dengan 
sebelah mata. Karena perbedaan itulah, anak-anak merasa tenang mengikuti 
kami. (Asano, 1944:108-109) 

Menurutnya, Indonesia saat itu berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia 

pada masa pendudukan Belanda. Orang-orang Indonesia saat itu terlihat seperti 

inemiliki warna kehidupan baru, harapan baru akan kedamaian yang akan muncul 

di tanah mereka. Setiap pedalanan Asano ke suatu dacrah, dapat dirasakan 

kehangatan dan keakraban yang diciptakan oleh masyarakat, seakan akan 

323 



Proceeding of International Symposium on Japanese Studies 
Universitas Airlangga-Surabaya, September 14-15, 2018 

menyambut kepulangan saudara yang sejak lama dinanti. Selain itu, Asano 

menyebutkan bahwa semangat pemuda pemuda Indonesia dalam mewujudkan 

Wilayah Kemakmuran Asia yang sangat tinggi. Banyak pemuda begitu 

bersemangat mengikuti pembelajaran Bahasa Jepang, pelatihan militer serta usaha 

usaha lain yang dibentuk oleh Jepang. Menurutnya, semangat Asia Raya telah 

merasuk dalam diri pemuda Indonesia, bendera Hinomaru telah dikibarkan di 

seluruh Jawa dan usaha usaha demi tercapainya Asia Raya juga semakin 

ditingkatkan. Dengan dilumpuhkannya pangkalan militer Amerika di Pearl 

Harbour, Jepang percaya bahwa Asia Raya sudah di depan mata. Selain itu, 

perkembangan surat kabar berbahasa Melayu pun juga semakin pesat dan 

disambut dengan baik di Indonesia. Hal itu membuat dukungan terhadap jepang di 

Indonesia semakin banyak. 
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Saat bendera Hinomaru dikibarkan di Jawa, penduduk berbondong bondong 
melihatnya dengan penuh sukacita.Seolah olah memberi jawaban kepada 
poster propaganda yang bertuliskan "Bangun Indonesia", setiap hari mereka 
semakin bertambah riang. Bahkan anak anak kecil pun juga berjuang 
dengan sukacita. Hingga saat ini, mungkin mereka merasa kecil di hadapan 
orang belanda namun, karena saat ini Jepang dan Indonesia telah 
bersaudara, saya merasa sangat senang (Asano, 1944:106) 

Asano memandang Indonesia sebagai salah satu bagian dari terwujudnya 

wilayah Kemakmuran Asia dan tidak menganggap bahwa manusia Asia lebih 

rendah posisinya dari Jepang. Seperti yang tertulis pada koran Unabara edisi 56 

tanggal 15 Mei 1942 dengan judul rqt-11(Eirifffut-----71: v)(T) J / 'Asia adalah Satu 

(bagian akhir') dan edisi 22 tanggal 3 April 1942 dengan judul

('Perkembangan Gerakan 3A' ), 

F .7'.77U1 
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"Sejak 3000 tahun yang lalu, Asia telah menjadi satu sebagai negara yang 
suci" (Unabara, edisi 56) 
" Menurut mitos yang ada di Jepang, Kaisar telah pergi ke sebuah pulau 
bagaikan matahari yang ada di Samudera Pasifik" (Unabara, edisi 22) 

Sebaliknya, Asano menganggap hubungan Indonesia dan Jepang lebih seperti 

saudara. Dengan Jepang sebagai kakak dan Indonesia sebagai adik. Dari sini dapat 

dilihat bahwa Asano tidak memandang rendah Indonesia namun juga tidak 

menganggapnya setara, 

(7) t3 WtK -T4Ki` 
H74A-f 

1944:108) 
...kemudian sebagai contoh, saya menunjukkan ibu jari dan jari kelingking 
yang berdiri bersebelahan. Saudara disini maksudnya adalah, orang jepang 
dan orang indonesia itu bersaudara, dengan jepang sebagai kakak dan 
indonesia sebagai adik... (Asano, 1944:108) 

( ff, 1944: 106) 
Pada saat ini, orang Jepang (dan orang Indonesia) adalah saudara, dan saya 
sangat senang dengan hal itu. (Asano, 1944: 106) 

Pandangan sebagai saudara dalam hubungan kakak adik, sebenarnya relasi 

hubungan orientalis. Hommi Bhabha menyebutnya sebagai hubungan mimikri 

dimana identitas masing-masing dianggap serupa tapi tidak sama (Same but not 

quiet same). Disinilah terletak perbedaan dengan orientalisme di Barat yang 

menempatkan perbedaan untuk membentuk kepribadian liyan, Asano lebih 

menitikberatkan pada kesamaan yang dimiliki antara Indonesia dan Jepang, yang 

merupakan tipikal dari Orientalisme Jepang di wilayah Asia Tenggara 
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